SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB
uzavřená podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

Drážní úřad
IČO: 613 79 425
se sídlem: Wilsonova 300/8, Vinohrady, 121 06 Praha,
zastoupený Ing. Jiřím Kolářem, Ph.D., ředitelem
(dále jen „klient“) na straně jedné a
CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář
IČO: 481 18 753,
se sídlem: Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 212268
zastoupená JUDr. Petrem Michalem, Ph.D., jednatelem
(dále jen „advokát“) na straně druhé,
(společně též „smluvní strany“),
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto

smlouvu:
1.

Advokát se zavazuje poskytovat klientovi právní služby zejména v souvislosti se zvláště
složitými případy vedených správních řízení, dále pak právní služby týkající se právního
zastoupení zadavatele před soudy a samosprávnými orgány, a to ve všech stádiích a
instancích. Dále i přípravu návrhů vybraných smluv, včetně výběru a doporučení
odpovídajícího typu smluv, poskytování konzultací zadavateli při kontraktačních
vyjednáváních.

2.

V souvislosti s výše uvedenými právními službami se advokát zavazuje pro klienta
vypracovávat posudky a stanoviska, připravovat a sepisovat jiné potřebné písemnosti
právního charakteru, jakož i poskytovat další právní služby požadované klientem.

3.

Advokát se zavazuje poskytovat klientovi právní služby s odbornou péčí, chránit
a prosazovat práva klienta a řídit se jeho pokyny.

4.

Klient se zavazuje poskytovat advokátovi včas úplné a pravdivé informace a předkládat mu
listinné materiály potřebné k řádnému právnímu zastoupení včetně příslušných důkazních
prostředků. Klient odpovídá za pravdivost údajů, které advokátovi v souvislosti s jeho
právními službami poskytl, a je si vědom nebezpečí škody, které by nepravdivé informace
mohly způsobit, pokud jde o výsledek právních služeb.

5.

Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl
v souvislosti s poskytováním právních služeb, a to podle pravidel stanovených zákonem o
advokacii.

6.

Za poskytované právní služby se klient zavazuje zaplatit advokátovi smluvní odměnu za
každou hodinu poskytování právních služeb ve výši 1.500 Kč (slovy: jeden tisíc pět set

korun českých) bez DPH. Právní služby budou advokátem poskytovány na základě
požadavků klienta a v rozsahu nezbytném pro splnění předmětu smlouvy, přičemž odměna
za jejich poskytnutí nepřesáhne hodnotu veřejné zakázky malého rozsahu bez DPH.
7.

Ke smluvní odměně stanovené podle této smlouvy bude připočtena zákonná DPH a celá
částka bude splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného advokátem za každý
kalendářní měsíc, a to do 30 (třiceti) kalendářních dnů od vystavení daňového dokladu.
Advokát je povinen při vyúčtování smluvní odměny předložit klientovi časovou specifikaci
poskytnutých právních služeb.

8.

Klient se zavazuje v souvislosti s poskytováním právních služeb podle této smlouvy zaplatit
advokátovi společně se smluvní odměnou podle této smlouvy klientem odsouhlasené soudní,
správní a jiné poplatky podle zákona, odměnu za znalecké posudky, odborná vyjádření,
překlady a podobně, jež byly advokátem uhrazeny v měsíci, za který je klient povinen
zaplatit příslušnou smluvní odměnu, a to způsobem uvedeným v odst. 6 této smlouvy.

9.

Advokátovi náleží náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti
s poskytováním právních služeb, zejména cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační
poplatky, opisy, fotokopie apod. v paušální výši 5 % (slovy: pět procent) ze smluvní odměny
za každý kalendářní měsíc. Tato náhrada je splatná společně s odměnou. Na hotové výdaje
většího rozsahu může advokát s klientem dohodnout zvláštní náhradu, jakož i přiměřenou
zálohu předem.

10. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Kterákoliv ze smluvních stran může tuto
smlouvu vypovědět bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 15 (patnácti) dnů. Výpovědní
lhůta začne běžet první den následující po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
11. Tuto smlouvu lze měnit jenom písemně, a to číslovanými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.
12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Advokát obdrží jedno (1)
vyhotovení a Klient obdrží tři (3) vyhotovení.
14. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
15. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.

V Praze dne

V Praze dne
Za CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o.,
advokátní kancelář

Za Drážní úřad

..…………………………….
JUDr. Petr Michal, Ph.D.,
jednatel

..…………………………….
Ing. Jiří Kolář, Ph.D.,
ředitel
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